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WEBSIDA SOM PROMOTERER VESTNES SAMFUNNET
Som tidligere nevnt har kulturavdelinga i Vestnes kommune, i samarbeid med Vestnes Næringsforum, Vestnes Sentrumsforening fått i oppdrag og utvikle en ny webside for Vestnes, der
en presenterer totalen av Vestnes. Etter en anbudsrunde fikk selskapet Anunatak, med samarbeidspartnere, oppdraget. For å få innspill til websiden sitt innhold ble det i forrige uke invitert til
en samling med ulike personer fra lag og organisasjoner, bedrifter, organisasjoner, mv. og der
en fikk gitt innspill til innholdet.
En av de tingene en ønsker presentert på sidene er en oversikt over alle bedriftene i kommunen, med plassering, logo og basis informasjon
om bedriften, og presentert i en kartfunksjon. Som næringsforum har vi tidligere gått ut til bedrifter i kommunen med henvendelse om å bidra til
utvikling av disse websidene og mange har svart positivt på dette. Vi kommer nå på nytt til å gå ut til bedriftene om dette, der en kan se en
kobling mellom å få presentert bedriften på websidene som skissert ovenfor, og at en betaler en sum for dette.

UTVIKLING AV REISELIV OG «DESTINASJON VESTNES»
«Alle» er enig om at der ligger et potensial i utvikling av ny reiselivsnæring i Vestnes, og videreutvikling av eksisterende næring, gjerne i et samarbeid mellom aktører. For å bidra inn i utviklingen av dette potensialet ønsker vi å se på mulighetene for å utvikle en bærekraftig forretningsmodell gjennom økt samarbeid mellom kommunens og regionens aktører.
I samarbeid med Vestnes kommune og Ålesund Kunnskapspark ønsker vi nå å invitere aktører
som i dag driver reiselivsaktivitet eller som planlegger å starte aktivitet, og innenfor overnatting,
matkultur, fjord – og fjellbaserte aktiviteter og opplevelser, båtbyggermuseum, m.fl. – en gruppe
på rundt 15 personer – til en felles samling. Målsettingen må være å identifisere og belyse mulighetsområder for «Destinasjon Vestnes», prioritere ideer og gi innspill til forprosjekt for en
videre utvikling og ideer. Samlingen er tenkt gjennomført i begynnelsen av mars.

UTVIKLINGSPLAN FOR VESTNES
Vestnes Næringsforum jobbet i fjor høst med planene for en Masterplan, nå endret til Utviklingsplan, der vi overfor kommunen har en del innspill for hvordan vi kan skape vekst og utvikling og
gjøre Vestnes mer attraktivt. Vårt arbeid med dette er et innspill og invitasjon til kommunen på
samarbeid om en felles planprosess, og som en del av de planprosesser som kommunen er pålagt å gjennomføre. Vi har nettopp hatt valg av nytt kommunestyre og det er da også tid for å
gjennomføre rullering av kommunale planer, som arealplan.
Suksessen for slike planprosesser er om en klarer å få en bred forankring, deltakelse og eierskap i planprosessen. Samtidig som vi nå ber om
en presentasjon av våre ideer til formannskap og planutvalg i kommunen, vil vi også sende ut våre innspill til dere medlemmer i Vestnes

TREFFPUNKT/NÆRINGSPUB TIRDAG 11 FEBRUAR
På kommende Treffpunkt/Næringspub den 11. februar på Vestnes Fjordhotell får vi et spennende
programinnslag. I Vestnes er Tomren Fabrikker et kjent begrep. Dette var en av Norges ledende
konfeksjonsbedrifter og en svært så viktig hjørnestensbedrift i Vestnes. Som kjent ble det etter hvert
vanskelig å drive konfeksjon i Norge pga import fra lavkostland og bedriften stengte dørene i 1978.
Inspirert av ideologien der hele familien var involvert i driften av Tomren fabrikker, har etterkommere
nå startet opp bedriften ARV. Det er mor Oddveig Tomren Alnes, med døtrene Maria og Trine Hege
som driver bedriften, nå etablert i Langevåg.
Se også websidene: www.arvdesign.no
Møt opp og få en inspirerende foredrag om litt historie og hvordan dette inspirerer til å starte ny bedrift.
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